
W dniu 16 grudnia 2019 roku Rada OsiedlaZdroje przyjęłaplanrzeczowo-finansowy Osiedla
Zdroje na 2020 rok, który określa wydatki ogółem w wysokoś ci 23 082 ń, w v,rtym wydatki
narzęczmieszkńców osiedla w wysokości 11 882 zł.

Sprawozdaniez realizacji planu rzeczowego Rady Osiedla Zdrojeza20l9 rok

1. W dniu 02 częrwca 2019 roku Rada Osiedla Zdroje współuczestniczyła w organizacji

fes§łru parafialnego przęzwynajem ttzechzabawękdmuchanych, co kosźowało 2500 zł.

2. W dńu 12 pńdziemika 2019 roku odbył się festyn Senioriada, zorganizowany we

współpracy z DDPS Turkus. W ramach festynu dzińŃy następujące stoiska:

- estrada na któĘ występowaĘ zespoły , odbywĄ się konkursy z nagrodami i pokazy, ana
koniec ptzygrywał do tańcajednoosobowy zespół mvzyezny,

- wystawa plakietek turystycznych i gołębi rasowych,
- fotobudka i fontanna z czekolady,
- malowanietwarzy i układanie ftyztx,
- zaml<t dmuchane i animacje dladzieci,
- kiermasz ciast i kawiarenka,
- wystawa obrazów.
Na organizacię festynu w sumie 8 514.78 zł
3. W dniu 11 listopada2}I9 roku obchodziliśmy uroczyście Święto Niepodległości. Odbyła

się Msza Św. ZaOjczyznę,uroczysty ptzemarszna Rondo Ułanów Podolskich zttdzińem
orkiestry, kompanii honorowej 12 Batalionu dowodzęńa 12 DZ, klas wojskowych z
Centrum Edukacji Zdroje oruz harcęrzy, wystąpienia zaproszonych gości, modlitwa za
poległych, apel pamięci wg ceremoniału wojskowego, inscenizacjawręczenia sńandaru lż
Pułkowi Ułanów Podolskich pod Monte Cassino z udziałem rekonstruktorów z Koła
Żołnierzy 12 Pułku Ułanów Podolskich i pojazdów zabytkowych. Następnie odbył się
festyn Dnia Niepodległości na terenie Szkoły Podstawowej nr 65, gdzie czękń
poczęstunek- grochówka i ciepła herbata, ciekawa wystawa broni strzeleckiej, wystawa
plakietek turys§cznych i gołębi rasowych, spotkanie z pisarką i artystą malarzem, zĄęcia
plas§czne dla dzieci zor ganizow anę przez harcerzy .

Na organizację obchodów DniaNiepodległości wydano łącznie 6 0012.26 zł.
4. W dniu 13 grudnia 2019 roku odbyła się Wigilia dla Samotnych, zorgartizowana dla 100

osób na terenie Centrum Edukacji Ogrodniczej.
Catering wigilii przygotowany ptzęz stołówkę szkolną kosźował 5200''00 ń.
5. W dniu 18 grudnia 2019 roku Rada OsiedlaZdroje współuczesticzyła w przygotowaniu

wigilii dla dzieci specjalnej troski, organizowanej z inicja§wy wychowawców i rŃodzieży
Centrum Edukacji Ogrodniczej

dla dzięci za
6. Na potrzeby własne Rada Osiedla zakupiła zaktualizowane pieczątki, karton papieru do

ksero, długopisy i obrusy papierowe, na co wydano 255.83 zł.

Szczegółowe zestawienie wydatków Osiedla Zdroje w roku 2019 zarięszczonejest na stronie
intemetowej Rady Osiedla Zdroje: www.zdroje.osiedla.szczecin.pl w zaldadce
,, Wydarzenia - działania bieżqce ".

Rady Osiedlaffi i nEonoslEDLA

ffih.,,,nl|I'"-*.^
rel.91 461 55 12

rałaCIzirfr ńbś'ńbń,-szaecin,pt,
}§aure

4


